
 

 

 

MEDIO MUNDO DE ENTROIDO 

WEBQUEST PARA XENTE ATREVIDA 

 

Publicidade 

 

 

 



“Tanta é a forza do Entroido en Fene, que ata disfrazamos o Mércores de Cinza de Martes de 

Carnaval. “ 

D.C. , entroideiro. 

 

Bases da webquest: 

1.- Pode participar todo o alumnado do IES de Fene dentro de cada unha das seguintes 

categorías: 

 - Categoría A: 1º e 2º de ESO 

 - Categoría B: 3º e 4º de ESO 

 - Categoría C: os demais (bacharelato, ciclos, PCPIs e adultos). 

2.- Pódese participar individualmente ou en grupos. Pero só haberá un premio por categoría 

que se deberá repartir entre os integrantes do grupo ganador, se fose o caso. 

3.- Só haberá un ganador por categoría. 

4.- Gaña quen contesta correctamente máis preguntas en menos tempo.  

5.- As respostas débense enviar por correo electrónico a entroidofene@gmail.com, 

indicando o nome dos concursantes e o seu curso. No caso de haber concursantes de varias 

categorías asignáraselles a maior delas. 

5.- A inscrición é automática ao enviar as resposta ao enderezo electrónico citado no punto 

anterior. 

6.- O prazo para empezar a xogar empeza o xoves 9 de febreiro, ás 00:00 horas, e remata o 

xoves 16 de febreiro, ás 00:00. 

7.- O fallo da organización é inapelable e participar na webquest implica aceptar estas bases. 

  



 

 

 

1.- Que é o “lardeiro” e de que Entroido é característico? 

2.- O “folión” é un ritual é un ritual que se desenvolve na celebración do Entroido de distintas 

vilas galegas. En que consiste e cal é a súa finalidade?  

 

 



 

 

3.- Que é a “androlla”? En que vila é tradicional a súa degustación en tempo de Entroido? 

4.- O mesmo que a anterior pero coa “bica”. 

5.- Que son os “xenerais da Ulla”? (Non vale con dicir: “uns disfrazados”) 

 

 



 

 

 

6.- Di de que vilas son tradicionais os seguintes traxes de Entroido: 

a) Peliqueiro 

b) Cigarrón 

c) Boteiro 

d) Pantalla 

 

e)Felos 

f) Zaramanculleiros 

g) Chocallóns 

h) Volantes 

 

 

 



 

 

7.- Segundo a lenda da vila da que é propio o cigarrón, este ten unha determinada orixe. Cal é? 

8.- En que consiste a “farrapa”? Que día do Entroido ten lugar e en que vila se celebra? 

9.- En que vila ten lugar a “Baixada das formigas”? Que día se celebra? 

10.- En que vila galega se celebra o Baile dos choqueiros? 

  



 

 

 

11.- Que é unha “chirigota ilegal” no carnaval de Cádiz? 

 

 

 

12.- Cal é a temática do carnaval de Santa Cruz de Tenerife deste ano? 

  



 

 

13.- Que vai ocorrer o venres 17 de febreiro, ás  11:00 horas, na praza de San Marcos de 

Venecia? 

14.- Por certo, cal é o nome do centro educativo moi próximo a Venecia co que estivo a 

traballar o IES de Fene nos últimos cursos? 

 

 

 

15.- En que cidade de que país se lle regalan laranxas ao público durante o desfile de Entroido? 



 

 

16.- Cal é o nome da música típica do carnaval de Río?

 

17.- Pola súa orixe francesa, o carnaval en Nova

enderezo dun local de música coruñés que ten ese mesmo nome?

Cal é o nome da música típica do carnaval de Río? 

 

Pola súa orixe francesa, o carnaval en Nova Orleáns ten un nome particular. Cal é o 

enderezo dun local de música coruñés que ten ese mesmo nome? 

 

Orleáns ten un nome particular. Cal é o 



18.- Quizá o Entroido máis famoso de África é o de Mindelo (Cabo Verde). Que cantante 

internacional naceu e morreu nesa cidade?

 

19.- Por qué en Asia apenas hai carnaval? 

 

 

Referencias: a maioría das ilustracións atopáronse cunha simple busc

http://foto.jollypix.com,http://enbrasil.about.com, http://www.flickr.com

Recorda que sempre terás máis información do Entroido na biblioteca.

 

Quizá o Entroido máis famoso de África é o de Mindelo (Cabo Verde). Que cantante 

internacional naceu e morreu nesa cidade? 

 

apenas hai carnaval?  

atopáronse cunha simple busca na rede e descoñecemos os seus dereitos de autor. Aínda así podemos sinalar que foron útiles as webs: 

http://www.flickr.com,http://laalcazaba.blogspot.com,http://darredor.blogspot.com,http://fenecom.blogspot.com

Recorda que sempre terás máis información do Entroido na biblioteca. 

Quizá o Entroido máis famoso de África é o de Mindelo (Cabo Verde). Que cantante 

a na rede e descoñecemos os seus dereitos de autor. Aínda así podemos sinalar que foron útiles as webs: 

http://fenecom.blogspot.com. 


